Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh
Bình
Email:
Thời gian ký:6/11/2019 10:25

Số 30 • Tháng 10/2019

Tin tức
Lễ công bố các quyết định cán bộ và chuyển giao tổ chức Đảng Trường Cao
đẳng Điện lực miền Bắc về Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Ngày 23/10/2019 tại Trường Cao đẳng Điện
lực miền Bắc đã tổ chức Lễ công bố quyết
định cán bộ và chuyển giao tổ chức Đảng
Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc về
Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Trịnh Huy
Thành - Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp
Hà Nội cho biết: “Đây là buổi lễ quan trọng
đối với Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc và cũng là điều kiện thuận lợi cho Trường
Cao đẳng Điện lực miền Bắc tiếp tục phát triển tốt hơn nữa trong tương lai”.
Đồng chí Thiều Kim Quỳnh – Bí thứ Đảng ủy Tổng công ty cho rằng: Việc sáp nhập tổ chức
Đảng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc là chủ trương đúng của Đảng ủy cấp trên, tạo điều
kiện thuận lợi để Đảng ủy Tổng công ty lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị,
tạo sự đồng bộ về tổ chức hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng,
góp phần tinh giảm bộ máy, phù hợp với quy định của Trung ương Đảng và thực tiễn tại đơn vị.
EVNNPC đẩy mạnh số hóa mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh

Ngày 23/10/2019, Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh đã
có buổi làm việc về nhiệm vụ đẩy mạnh số hóa mọi
hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Bà
Ánh cho biết: thời gian qua việc số hóa và ứng dụng
công nghệ 4.0 trong mọi mặt hoạt động sản xuất kinh
doanh của Tổng công ty vẫn chưa thật sự mạnh mẽ, tư
duy và nhận thức của cán bộ công nhân viên về việc số
hóa vẫn chưa đầy đủ. Chính vì vậy trong thời gian tới
toàn Tổng công ty cần đẩy mạnh công tác số hóa nhằm cải tiến phương thức làm việc, nâng
cao năng lực quản trị, năng suất lao động và đặc biệt là để bắt kịp với những thay đổi của thời
đại trong kỷ nguyên cách mạng khoa học 4.0. Trong đó, nhiệm vụ đặt ra ngay tháng 11/2019
cần tập trung: lãnh đạo các ban rà soát và hoàn thiện danh sách dữ liệu, quy trình cần số hóa
gửi về Ban Viễn thông và công nghệ thông tin; Tiếp đến xây dựng lưu đồ chu trình giải quyết
công việc từ các Điện lực đến cấp Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV… từ đó làm cơ sở xây
dựng phương án đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo lưu trữ khối lượng dữ liệu
khổng lồ trong toàn Tổng công ty.
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Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng
Quý IV và cả năm 2019

Ngày 22/10/2019 dưới sự chủ trì của Phó Tổng
Giám đốc Lê Văn Trang đã diễn ra buổi làm
việc về các chỉ tiêu công tác kinh doanh và
dịch vụ khách hàng Quý IV, nội dung được tập
trung vào một số nhiệm vụ: Rà soát, cải cách
thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp điện
và đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục; Tiếp tục triển khai giải pháp thanh toán tiền điện
không dùng tiền mặt. Đẩy mạnh việc truyền thông thanh toán không dùng tiền mặt trên các
phương tiện truyền thông; Nâng cao hiệu quả việc khai thác, ứng dụng các phần mềm dùng
chung: Đo xa, CMIS,... phục vụ đắc lực trong điều hành sản xuất kinh doanh; Triển khai ứng
dụng hiệu quả công nghệ BI phục vụ công tác điều hành.
Ông Lê Văn Trang yêu cầu: để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019, cần đặc biệt tập trung, bám
sát vào các chỉ tiêu: thương phẩm, tổn thất điện năng, thu nộp tiền điện và tỷ lệ thanh toán
không dùng tiền mặt… Theo dõi sát sao tình hình thực hiện các chỉ tiêu KD&DVKH năm
2019; Tổ chức các hoạt động nhân tháng tri ân khách hàng vào tháng 12/2019.
Tổ chức đào tạo giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN
ISO 9001:2015 tại cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Sáng ngày 28/10/2019, Tổng công ty Điện lực
miền Bắc tổ chức lớp đào tạo giá nội bộ Hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2015 cho các học viên thuộc các Ban của
Tổng công ty. Phát biểu khai mạc, Phó Tổng
giám đốc Nguyễn Đức Thiện nhấn mạnh việc xây
dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL trong
công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD là một trong những yếu tố quan trọng. Chính vì
vậy mục đích của khóa đào tạo này nhằm cung cấp kỹ năng cho học viên để tiến hành đánh
giá nội bộ; vận dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào đánh giá; hiểu rõ các loại hình đánh giá
chất lượng nội bộ; tổ chức lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo đánh giá; hành động giám sát,
xác định và phân loại các phát hiện đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
EVNNPC tổ chức thi tuyển đối với chức danh Phó Giám đốc Công ty Điện lực
Hưng Yên

Ngày 29/10/2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức thi tuyển chức danh
Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên.
Công tác tổ chức thi tuyển và bổ nhiệm lại đối với các chức danh lãnh đạo trong Tổng công
ty được thực hiện theo Quyết định 1895 ngày 2/7/2018 của Tổng giám đốc EVNNPC. Đây
là sự đổi mới lớn trong công tác cán bộ của Tổng công ty với mục đích phát hiện, thu hút,
lựa chọn người thực sự có năng lực quản lý, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, có
đạo đức phẩm chất chính trị vào những vị trí quản lý cần bổ nhiệm; đồng thời tạo môi trường
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cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng
đội ngũ lãnh đạo quản lý tại các đơn vị, đáp
ứng yêu cầu thực tiễn về đổi mới công tác
cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

Kỹ thuật sản xuất
Lắp đặt thử nghiệm tủ hạ thế do Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc sản xuất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng
Công ty Điện lực miền Bắc,
Công ty Dịch vụ Điện lực miền
Bắc (NPSC) đã tiến hành thực
hiện sản xuất, lắp đặt thử nghiệm
tủ điện hạ thế. Theo đó, NPSC
đã tiến hành nghiên cứu, thiết
kế, sản xuất mẫu 04 chủng loại
tủ điện hạ thế thông dụng (300,
400, 630 và 800A) và tiến hành
kiểm tra (test) các thông số kỹ
thuật tại Trung tâm Kỹ thuật
Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
1 (Quatest1), và đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về kỹ thuật. Ngoài chất lượng sản
phẩm, NPSC cũng chú trọng đến công tác nhận diện thương hiệu, thay đổi diện mạo mới cho
tủ hạ thế để dễ dàng phân biệt và khẳng định thương hiệu của NPSC nhưng vẫn giữ những gam
màu truyền thống của EVN.

Đầu tư xây dựng
- Khởi công xây dựng đường dây và TBA 110kV Tân Yên, tỉnh Bắc Giang;
- Ban Quản lý dự án lưới điện EVNNPC khởi công dự án ĐZ và TBA 110KV Việt Trì 2;
- Ban Quản lý dự án lưới điện EVNNPC khởi công công trình đường dây và trạm biến áp
110KV Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Tài chính kế toán
Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị tập huấn chế độ kế toán,
chính sách thuế và hướng dẫn lập báo cáo tài chính năm 2019

Học viên của khóa tập huấn là Lãnh đạo của các phòng ban, Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp
và các chuyên viên đến từ Ban Tài chính kế toán, Phòng kinh tế và tài chính của Tổng công ty;
Các Công ty Điện lực; Các Ban Quản lý dự án; Công ty Dịch vụ điện lực miền Bắc; Trung tâm
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Chăm sóc khách hàng; Công ty CNTT Điện lực miền Bắc, Trường Cao đẳng điện lực miền
Bắc. Nội dung của khóa tập huấn tập trung vào việc trao đổi về chính sách thuế mới, giải đáp
thắc mắc về chính sách thuế, một số vấn đề cần lưu ý trong công tác tài chính kế toán và trong
việc lập báo cáo tài chính năm 2019.

Hoạt đồng cộng đồng
Tổng công ty Điện lực miền Bắc thăm Đồn biên phòng Lũng Cú huyện Đồng
Văn tỉnh Hà Giang

Ngày 30/10/2019 ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch
Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc
và đoàn công tác đã lên thăm và động viên cán bộ
chiến sỹ Đồn biên phòng Lũng Cú, tỉnh Hà Giang.
Trong chuyến thăm này, ông Thiều Kim Quỳnh đã
trao quà và lá cờ 54m2 cho Đồn biên phòng Lũng Cú.
Xúc động trước tình cảm mà Đoàn công tác Tổng công ty Điện lực miền Bắc dành cho cán bộ
chiến sỹ nơi vùng biên, đồng chí Văn Minh Hùng - Đồn phó Đồn biên phòng Lũng Cú chân
thành cảm ơn những động viên chia sẻ của ông Thiều Kim Quỳnh và đoàn công tác đã về với
nơi biên cương cực Bắc của Tổ quốc. Chuyến thăm là nguồn động viên về tinh thần đối với
cán bộ, chiến sỹ, làm vơi đi những khó khăn và gian khẳng định sức sống mãnh liệt của con
người nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Tin tham khảo
1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đón nhận bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân vì thành tích
xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo Xem chi tiết
2. Tổng giám đốc EVNNPC: “Luôn đo lường độ hài lòng của khách hàng để vươn lên” Xem
chi tiết
3. Xứ Đông lung linh ánh điện Xem chi tiết
4. Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam năm 2019 tiếp tục đà tăng về điểm số Xem chi tiết
5. Nhìn lại kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội khóa X về tiếp nhận lưới điện hạ áp
nông thôn Xem chi tiết

Bản tin EVNNPC

Chỉ đạo: Ông Lê Văn Trang - Phó TGĐ
Tổ chức thực hiện: Ban Truyền thông
Điện thoại: 024.2100653 *Fax: 024.39263742
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